
Додаток до рішення міської ради від 21.10.2021 

№ 657-12/2021«Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі                   

(на місцевості) та надання їх у власність 

земельних ділянок в межах населеного пункту 

 с. Гвізд» 

 

 

ПЕРЕЛІК 
громадян, яким затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надано земельні ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах населеного пункту с. Гвізд 

 

№ 

п/п 
П.І.П. Адреса заявника 

Місце розташування 

ділянки 

Площа 

ділянки, 

га 
Цільове призначення 

 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Гапюк                                   

Ганна Дмитрівна 
______________ 

с. Гвізд,                              

вул. І. Франка, 64                                              
0,2500 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:01:002:0311 

2 
Кепещук                         

Мирослав Іванович 
______________ 

с. Гвізд,                                            

вул. В. Івасюка, 39 
0,2500 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:01:001:0140 

3 

Головчук                            

Андрій 

Миколайович 

______________ 
с. Гвізд,                                            

вул. Д. Синяка, 203 
0,0471 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:03:003:0063 

4 
Соловйова                                   

Оксана Михайлівна 
______________ 

с. Гвізд,                                            

вул. Миру, 33а 
0,2500 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:01:002:0318 

5 
Головчук                                 

Іван Іванович 
______________ 

с. Гвізд,                                            

вул. Лісова, 6 
0,1626 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:02:002:0266 

6 
Іванюк                               

Мар'яна Василівна 
______________ 

с. Гвізд,                                            

вул. Підлісна, 16в 
0,0926 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:01:002:0312 

 

7 Божак                                         

Василь Павлович 
______________ 

с. Гвізд,                                            

вул. Д. Синяка, 78 
0,0709 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:02:001:0172 

 

8 Іванюк                                         

Руслан Ярославович 
______________ 

с. Гвізд,                                            

вул. Новопроектна, 

11 

0,1744 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:03:001:0112 

 

9 

 

Гандзюк                                      

Дмитро Дмитрович 
______________ 

 

с. Гвізд,                                            

вул. В. Івасюка, 57 

 

0,2500 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:01:001:0144 

 

10 

 

Заячківський                                     

Володимир 

Ігорович 

______________ 

 

с. Гвізд,                 

вул. Сонячна, 11 

 

0,1900 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624081501:02:001:1220 

 

 

 

     Секретар міської ради                                                              Пекарський Т.М. 

 

 
 

 


